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14 lutego 2023 roku w godzinach popołudniowych, kilkana-

ście metrów od nowo wybudowanej obwodnicy Bolesła-

wia, zlokalizowano zapadlisko o średnicy ok. 8 metrów 

i głębokości ok. 5 metrów. Tego samego dnia Zarząd Drogowy w Ol-

kuszu podjął decyzję o czasowym wyłączeniu obwodnicy z ruchu 

w celu wykonania badań diagnostycznych przez ZGH „Bolesław”. 

15 lutego 2023 roku na odcinku obwodnicy, w pobliżu którego 

zlokalizowano wystąpienie deformacji nieciągłej, wykonano bada-

nia specjalistyczną aparaturą pomiarową. Firma zajmująca się tego 

typu badaniami i analizami przeprowadziła je na zlecenie Zakładów 

Górniczo - Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. Od ich wyników za-

leżą dalsze decyzje związane z eksploatacją drogi i terenów przyle-

głych. W czasie składania niniejszego numeru BP wyniki badań nie 

są jeszcze znane. Będziemy o nich informować w miarę pojawiania 

się nowych informacji. 

W tym miejscu, żeby uspokoić naszych czytelników, warto przy-

toczyć stanowisko ZGH Bolesław dotyczące powstawania zapadlisk 

w rejonach pogórniczych.

„Zjawiska te występowały niezmiennie od początków kopalnictwa 

do czasów współczesnych i trzeba się liczyć z tym, że będą pojawiać się 

w przyszłości. Jednak w przypadku ZGH „Bolesław”, w przeciwieństwie 

do Trzebini, występują one w terenach leśnych, niezabudowanych.

Z wyprzedzeniem podjęliśmy ich monitorowane i robimy wszyst-

ko, aby ograniczyć ewentualne negatywne oddziaływanie na tereny 

położone blisko zabudowań ludzkich i zapewnić bezpieczeństwo 

spacerującym po lasach w terenach, gdzie prowadzona była pod-

ziemna eksploatacja.

Przypomnijmy, że ZGH Bolesław w 2020 roku zakończyły wydo-

bycie w ostatniej czynnej kopalni rud cynkowo-ołowiowych „Olkusz-

-Pomorzany”. Po likwidacji części podziemnej na początku 2021 roku 

wyłączone zostały pompy odwadniające wyrobiska. Tym samym 

rozpoczął się kolejny etap likwidacji kopalni – samoczynne jej zata-

pianie i stopniowe wypełnianie się byłego leja depresji, który powstał 

w skutek odpompowywania wody z wyrobisk podziemnych, aby 

umożliwić prowadzenie prac eksploatacyjnych.

Każda działalność górnicza wpływa na deformację terenów, powo-

duje zmiany w ukształtowaniu powierzchni, najczęściej łagodne obni-

żenia terenu, lokalne ugięcia, rozległe niecki, a czasami leje i zapadliska 

znacznych rozmiarów. W związku z trwającym od ponad roku proce-

sem zatapiania się kopalni, zjawiska takie mogą się nasilić wskutek od-

budowy poziomów wodonośnych w górotworze. Wzrosło prawdopodo-

bieństwo reaktywowania się starych i wystąpienia nowych zapadlisk. 

Tym bardziej, że do 1994 roku, w byłych kopalniach ZGH „Bolesław” pro-

wadzona była głównie eksploatacja na zawał stropu. Wskutek zawału 

na powierzchni terenu powstawała deformacja nieciągła (zapadlisko), 

ale górotwór został odprężony i stawał się bezpieczny. Następnie zapa-

dliska rekultywowano i oddawano do użytkowania właścicielowi, czyli 

Nadleśnictwu Olkusz. Ponieważ eksploatacja zawałowa odbywała się 

pod terenami leśnymi, nigdy nie istniało zagrożenie zniszczenia obiek-

tów budowlanych i pozostałej infrastruktury.

Po roku 1994 nastąpiła zmiana technologii wydobycia rudy na 

eksploatację wyłącznie z podsadzaniem wyrobisk podsadzką hy-

drauliczną. Prowadzono ją z zachowaniem filara ochronnego dla 

infrastruktury, ujętej w planach zagospodarowania terenu. Gwa-

rantowało to nieprzerwanie ciągłości skał stropowych i ograniczało 

deformację górotworu i tworzenie się nowych zapadlisk.

Osoby, które postawiły swoje posesje zgodnie z przyjętym planem 

mogą spać spokojnie. Natomiast tereny zagrożone zostały zaliczone 

do terenów wyłączonych z zabudowy.

Przygotowując proces likwidacji, w Planie Ruchu likwidowanej 

kopalni „Olkusz-Pomorzany”, umieszczona została lokalizacja tere-

nów po byłej eksploatacji zawałowej oraz zasygnalizowana możli-

wość wystąpienia deformacji nieciągłych na tych obszarach, spowo-

dowana również stopniowym odbudowywaniem się cieków wodnych. 

Mając świadomość zwiększenia prawdopodobieństwa powstawania 

zapadlisk, już w 2022 roku Spółka powołała w ramach ZGH specjal-

ny Zespół ds. monitoringu potencjalnych zapadlisk. W lutym 2023 

roku Zespół ten został poszerzony o pracowników naukowych AGH 

w Krakowie w osobach: dr inż. Jacek Sepiał – rzeczoznawca ds. ruchu 

zakładu górniczego oraz dr hab. inż. prof. AGH Tomasz Lipecki – spe-

cjalista w zakresie ochrony terenów górniczych.

Głównym zadaniem Zespołu jest monitorowanie obszarów po 

eksploatacji zawałowej w byłych kopalniach ZGH „Bolesław” oraz 

powstałych w wyniku tej eksploatacji deformacji nieciągłych, a tak-

że informowanie o zaistniałych zapadliskach Dyrektora OUG w Kra-

kowie, właścicieli gruntów oraz właściwego Wójta/Burmistrza na 

terenie którego powstało zapadlisko. W miejscach już istniejących 

zapadlisk oraz w miejscach potencjalnie zagrożonych umieszczane 

są tablice ostrzegawcze.

Z uwagi na skomplikowany i szeroki zakres zagadnień związa-

nych z powstawaniem zapadlisk poszerzony skład Zespołu będzie 

analizował dokumentację kartograficzną, hydrogeologiczną i geolo-

giczną rejonów byłej eksploatacji zawałowej oraz miejsc wystąpienia 

deformacji nieciągłych po trzech zlikwidowanych kopalniach. W ten 

sposób z wyprzedzeniem wyznaczone zostaną miejsca potencjalnych 

zapadlisk, sposoby likwidacji zagrożeń, określone ewentualne sposo-

by zabezpieczenia terenu oraz częstotliwość kontroli rejonu zapadlisk.

Ponieważ nie można wykluczyć losowego powstawania za-

padlisk spowodowanych również zjawiskiem sufozji i krasu oraz 

przede wszystkim oddziaływaniem historycznego płytkiego kopal-

nictwa, zadaniem Zespołu będzie analiza przyczyn ich powstania, 

uwzględniając powyższe zjawiska w powiązaniu z monitoringiem 

poziomu zatapiania kopalni „Olkusz–Pomorzany”. Pozwoli to właści-

wie zabezpieczyć teren wokół zapadliska oraz podjąć decyzję o czę-

stotliwości kontroli i nadzoru rejonu zapadlisk.”1

***

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia „ZGH Bolesław” dotyczące powsta-

wania zapadlisk, prosimy wszystkich mieszkańców gminy o zacho-

wanie rozwagi i niełamanie zakazów wchodzenia lub wjazdu na te-

ren, w którym występuje potencjalne zagrożenie. Dotyczy to zarówno 

miejsc wzdłuż nowo wybudowanej obwodnicy, jak i zakazów wstępu 

do lasów, o których na bieżąco informują na swoich stronach inter-

netowych ZGH „Bolesław” i Nadleśnictwo Olkusz. Miejsca te zostały 

w terenie odpowiednio oznaczone i są na bieżąco monitorowane. 

 Oprac. BBB

1 

O zapadliskach na terenie gminy
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Twój wybór!

Zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o za-

kup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na okres 

od 1 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy 

Bolesław nie później niż do 15 kwietnia 2023 r. 

Sprzedaż węgla odbywa się zgodnie z kolejnością składania wnio-

sków i jest uzależniona od dostępności danego sortymentu w kopalni.

Przypominamy ponadto, że:

ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowe-

go w ramach zakupu preferencyjnego od dnia 1 stycznia 2023 r. 

wynosi nie więcej niż 1500 kg,

w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu 

paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokona-

no takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa 

stałego niezakupionego w ramach limitu 1500 kg do dnia 31 grud-

nia 2022 r. powiększa limit 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domo-

wych można pobrać ze strony internetowej: h�ps://www.gmina-

boleslaw.pl/ lub w siedzibie urzędu gminy. 

oprac. Klaudia Florczyk 

Referat ochrony środowiska, rolnictwa, geodezji i gospodarki 

gruntami Urzędu Gminy Bolesław

Program został podzielony na 3 części z różnymi poziomami do-

finansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania: dla beneficjentów któ-

rych dochody nie przekraczają 135 tys. zł/rok, możliwość uzy-

skania do 66 tys. zł dofinansowania,

Podwyższony poziom dofinansowania: dla beneficjentów któ-

rych dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 

1.894 zł/os. miesięcznie, a w gospodarstwie jednoosobowym 

2.651/os. zł miesięcznie, możliwość uzyskania do 99 tys. zł do-

finansowania,

Najwyższy poziom dofinansowania: dla beneficjentów których 

dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.090 

zł/os. miesięcznie, w gospodarstwie jednoosobowym 1.526 zł/os. 

miesięcznie, możliwość uzyskania do 135 tys. zł dofinansowania

Dodatkowo przewidziano dofinansowanie audytu energetyczne-

go do 100% (maksymalnie 1.200 zł), pod warunkiem zrealizowania 

wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przed-

sięwzięcia.

Ponadto rozliczając PIT, można skorzystać z ulgi termomoder-

nizacyjnej, którą można łączyć z  dofinansowaniem z Programu 

„Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje nt. Programu „Czyste Powietrze” można 

uzyskać na stronie internetowej h�ps://czystepowietrze.gov.pl/ 

oraz w Urzędzie Gminy Bolesław pod nr tel. 530 046 101.

Uwaga, od 3 stycznia 2023 r.  
obowiązuje nowa edycja  

Programu „,Czyste Powietrze” 

Informacja o możliwości zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych
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Z radością informujemy, że  23 lutego 2023 roku rozstrzy-

gnięty został Ogólnopolski Konkurs Literacki. Organiza-

torem 27. Zimy Prozy jest Centrum Kultury im. Marii Pło-

nowskiej w Bolesławiu.

Wszystkie nadesłane utwory to formy prozatorskie reprezentują-

ce wysoki poziom literacki. Jury szczególnie doceniło: kompozycję 

tekstów, wyobraźnię, a także poprawność stylistyczno-językową. 

Konkurs miał na celu zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do re-

fleksji nad sobą i otaczającym światem. Jego tegoroczne przesłanie 

brzmi: „Tak jak morze późną zimą przełam pierwsze lody”.

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział. To było 

wspaniałe doświadczenie – móc czytać często tak przejmujące pra-

ce. Uważamy, że wszyscy uczestnicy zasługują na wielkie uznanie 

i pochwałę. Tegoroczny juror, Sebastian Sierka, przyznał następują-

ce nagrody:

w kategorii młodzieżowej pierwszą nagrodę wypisała Izabela 

Kocjan, drugą Zofia Pichlak, trzecią Martyna Pichlak. 

w kategorii dorosłych autorów pierwszą nagrodę wywalczył 

piórem Tadeusz Charmuszko, drugą Katarzyna Michalska, trze-

cią Magdalena Pichlak.

Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gmi-

ny Bolesław. Laureatom serdecznie gratulujemy. Już teraz zaprasza-

my na jego kolejną edycję za rok!

Impreza odbywała się w znamienitym tle wystawy fotografii „Ła-

godność” autorstwa Adama Sowuli i Agnieszki Kołodziejczyk.

 BBB

W świecie ciekawych historii…
Zima Prozy 2023
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Lekarz sporządza listę schorzeń dolegających pacjentce:

1. Zawroty głowy.

2. Bezsenność.

3. Podwójne widzenie.

4. Bóle głowy.

5. Utrata apetytu.

6. Gorące poty.

7. Utrata wagi.

- Ile pani ma lat?

- W zeszłym tygodniu skończyłam trzydzieści.

Doktor dopisuje do listy:

8. Utrata pamięci.

Diagnoza: Syndrom menopauzy.

Tyle o menopauzie w dowcipie. Z tego – nieraz burzliwie przecho-

dzonego przez kobiety – stanu można było się pośmiać 09.02.2023 r. 

w bolesławskim dworze, gdzie na zaproszenie Centrum Kultury w Bo-

lesławiu przybyły artystki „Grójeckiego Klimakterium”. 

„Grójeckie Klimakterium” łączy elementy kabaretu, musicalu 

i farsy. Aktorki starały się udowodnić, że najlepszym lekarstwem na 

wszelakie dolegliwości jest poczucie humoru. Wspólnota doświad-

czeń połączyła bohaterki sztuki oraz kobiety na widowni. Spektakl 

stał się swoistym i swojskim „babskim spotkaniem”. Wspaniałe aktor-

ki - „tygrysice w menopauzie” opowiadały i śpiewały o tym specyficz-

nym okresie życia, który prawdopodobnie  nie ominie żadnej z pań.

Przypomnijmy, iż wszystko  zaczęło się aż w Los Angeles, gdzie 

Elżbieta Jodłowska zobaczyła niesłychanie zabawny spektakl mu-

zyczny, na którym kobiety zaśmiewały się do łez wołając „to o mnie!”, 

„mnie się trafiło to samo!”. Postanowiła zrobić coś podobnego, ale 

osadzonego w  naszych polskich realiach, z rodzimymi problemami 

dnia codziennego i naszymi ulubionymi szlagierami w tle. To było 

wspaniałe i bardzo naturalne, a jednocześnie w sposób komiczny 

przedstawione, nasze podejście do wieku dojrzałego. Brawo! Jak 

przeżyć klimakterium w dworze? Tak samo jak i w Los Angeles. 

Wszak świat jest globalną wioską! BBB

Jak przeżyć klimakterium w dworze?
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Wielka Orkiestra Świątecznej Po-

mocy wpisała się już na stałe na 

karty historii Gminy Bolesław. 

Jak co roku było barwnie zarówno pod ką-

tem brzmienia, jak i oferty artystycznej.

Impreza kręciła się wokół bolesławskie-

go dworku Bolesławiu, gdzie 29.01.2023r. 

odbył się 31. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. 

To okazja, aby nasi artyści amatorzy 

mogli zaprezentować to, co potrafią najle-

piej: swój talent i swoje pasje. Dla publicz-

ności przybyłej do bolesławskiego dworu 

wystąpili przedstawiciele Zespołu Przed-

szkolno –Szkolnego w Krzykawie, Zespołu 

Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu i Szkoły 

Podstawowej w Bolesławiu. Swój program 

zaprezentowały też Iskierki, Mała Estrada 

i Kantare z Centrum Kultury w Bolesławiu. 

Swoje taneczne talenty zaprezentowały 

„Ladies Fitness Dance” z Bukowna, dzieci 

i młodzież z tanecznej Agencji „La Cultura”. 

Na koniec tradycyjnie – jak na Wielką Orkie-

strę przystało - zagrała Orkiestra Dęta ZGH 

„Bolesław” w Bukownie. Były oklaski i bisy, 

a pomiędzy występami licytacje gadżetów 

Fundacji WOŚP oraz fantów otrzymanych 

od sponsorów. 

Ciekawym i pożytecznym był pokaz 

udzielania pierwszej pomocy przygotowany 

przez druhów z OSP w Podlipiu. Imprezie 

towarzyszyły przejażdżki quadami po bo-

lesławskim parku i kiełbaski z grilla, które 

oferowali quadowcy.

- Kochani,  nasi wolontariusze i licytujący 

uzbierali kwotę 24.703,44 zł.  Pięknie dzięku-

ję wszystkim, którzy z nami zagrali. Brawo: 

Szef Sztabu Michał Imielski, Sztab - Ange-

lika Czerny i druhowie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bolesławiu oraz Komisja Finan-

sowa: Grażyna Nitoń, Iwona Krzystańska 

i Bogusława Łaskawiec. Największe oklaski 

należą się dla wszystkich wolontariuszy, li-

cytujących i darczyńców. Wszyscy „muzycy” 

naszej Orkiestry przyczynili się do pobicia 

zeszłorocznego rekordu! Wielkie podzięko-

wania dla tych, którzy okazali gorące serce 

i „zagrali” dla małych i dużych, aby żyć zdro-

wo w zdrowym świecie, aby móc wygrywać 

z sepsą! Mam nadzieję, że za rok wszyscy 

zagracie z nami ponownie! - powiedziała pro-

wadząca imprezę dyrektor Centrum Kultury 

w Bolesławiu Barbara Rzońca.

Na koniec bolesławski park rozjaśniło 

tradycyjne „światełko do nieba”.

 BBB

31. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Żyj zdrowo w zdrowym świecie
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Zimowe zajęcia z Centrum Kultury 

w Bolesławiu to sprawdzony sposób 

na zapewnienie dzieciom wyjątko-

wych wrażeń w okresie ferii. Zadbaliśmy 

o to, aby Państwa pociechy spędziły aktyw-

nie czas, rozwinęły swoją kreatywność, 

a także nawiązały relacje zarówno z opieku-

nami, jak i  z nowymi koleżankami i kolegami 

z grupy.

Od 30 stycznia do 10 lutego 2023 roku, w na-

szych dworkach: w Krzykawce i Bolesławiu, 

trwały zajęcia feryjne.

Nasi milusińscy zapomnieli o komputerach  

i stali się otwarci zarówno na zabawę na 

świeżym powietrzu, jak i naukę. Zajęcia po-

prowadzili  nasi doświadczeni instruktorzy. 

Była muzyka, plastyka, opowieści, taniec, 

gimnastyka i wiele niespodzianek, także wy-

cieczek.

Wystarczy zerknąć na utrwalone na fotkach 

wrażenia i wspomnienia.

Do zobaczenia na zajęciach wakacyjnych 

latem!

 BBB

Zimowe zajęcia  
z Centrum Kultury  
w Bolesławiu
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Zimowe zajęcia  
w Krzykawce
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To był cudowny i wyjątkowy dzień. Uczniowie z klasy 2B 

gościli swoje babcie oraz dziadków na uroczystości z okazji 

ich święta w swojej szkole. Kochane babcie i kochani dziad-

kowie podziwiali swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygoto-

wanym przedstawieniu CALINECZKA. Po występie artystycznym 

dzieciaki zaprezentowały również swoje talenty muzyczne - pięknie 

śpiewały piosenki oraz grały na instrumentach. Następnie zapro-

siły babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez 

rodziców, wręczając im własnoręcznie napisane listy. Piękna sceno-

grafia (przygotowana przez panie: Joannę Pietrasiewicz i Katarzy-

nę Sawicką) oraz wyjątkowa atmosfera sprawiły radość i wywołały 

dumę na twarzach babć i dziadków, co potwierdza, jak bardzo ważne  

i wartościowe są takie spotkania spędzone wspólnie z wnukami. 

Dziewczynki i chłopcy z klasy 2B stanęli na wysokości zadania, 

bo w szczególny sposób podziękowały swoim bliskim za miłość, 

cierpliwość i zrozumienie.

W piątek, 20 stycznia przedstawienie mieli również okazję obej-

rzeć uczniowie z klas I-III. Kolegom i koleżankom z młodszych klas 

również bardzo spodobał się występ.

Tekst: Edyta Sadzawicka - wychowawca kl. 2B

SP w Bolesławiu

Zdjęcia: rodzice uczniów
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Miłość jest najwyższą siłą wszechświata, to ona wprawia 
w ruch gwiazdy – napisał Dante Alighieri. Uczniowie z ZPS 
w Krzykawie postanowili sprawdzić, czy istnieje przepis 

na miłość, dlatego z okazji Walentynek zorganizowali prezentację 
i degustację przygotowanych przez siebie słodkości. Koło Dzienni-
karskie wraz z Samorządem Uczniowskim połączyły siły w organi-
zacji Święta Miłości. 
W programie wydarzenia znalazły się następujące działania: rozda-
nie szkolnych kartek walentynkowych, uroczyste otwarcie kącika 
kulinarnego przez Panią Dyrektor Magdalenę Woźniczko, degusta-
cja przygotowanych dań przez zgromadzoną społeczność szkolną, 
wróżby walentynkowe. 
Warto zaznaczyć, że młodzi cukiernicy z naszej szkoły przygotowa-
li: ciasta i ciasteczka, ptysie i babeczki, czekoladowe kule i galaretki, 
pizzę i lemoniadę oraz wiele innych smacznych dań. Przygotowane 
wypieki miały akcenty związane z miłością – zachowano kształt ser-
duszek, zastosowano polewę z czerwonego lub różowego lukru, przy-
gotowano ozdoby walentynkowe. Dodatkowo, uczniowie klas I-IV 
z koła dziennikarskiego (dział kulinarny) dwa dni przed uroczystością 
zdobili ciasteczka walentynkowe według wizji z własnej wyobraźni. 
W celu podkreślenia atmosfery dnia szkolny radiowęzeł zaprezen-
tował specjalną muzyczną listę przebojów, które - grane podczas 
przerw - umilały czas. 
Nauczyciele postanowili, że życzenia walentynkowe kierowane do 
uczniów wyrażą w poetyckiej formie i wypisali piękne słowa na czer-
wonych serduszkach przyczepionych do dużej planszy.  Było to więc 
święto szkolne, które miało na celu nie tylko wyeksponowanie smaku 
miłości, lecz przede wszystkim integrację, dobrą zabawę i miły nastrój. 

Joanna Imielska-Płonka 
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie

ZPS KRZYKAWA. 

Obchody Święta Miłości 

Smak miłości, zapach szczęścia 

i wielka radość, 

czyli celebrujemy 

Walentynki!
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Powoli dobiega końca rozpoczęty w czerwcu 2022 roku komplekso-

wy remont budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu. 

Prace wykończeniowe przebiegają terminowo, zgodnie z przyjętym 

harmonogramem i wykonywane są na zewnątrz budynku. Zapra-

szamy do obejrzenia kilku zdjęć obrazujących ich postęp.

Remont budynku  
ZPS w Podlipiu

Do taboru samochodowego Zakładu Gospodarki Komunal-

nej w Bolesławiu w styczniu 2023 roku dołączyła kolejna 

śmieciarka. Tym razem jest to fabrycznie nowa, i co waż-

ne w pełni elektryczna, śmieciarka Renault Trucks D Wide Z.E. 

z jednokomorową zabudową o pojemności 19 m3 firmy TTCS. 

Jak pisze Renault Polska Trucks D Wide Z.E. został zaprojektowa-

ny z myślą o ekoprofesjonalistach, którzy przy wyborze pojazdów mają 

na uwadze niskie koszty eksploatacji oraz pozytywny wpływ na śro-

dowisko naturalne. Nowy pojazd jest w pełni ekologiczny i z uwagi na 

wyjątkowo niski poziom hałasu umożliwia swobodną obsługę terenów 

zamieszkałych nawet we wczesnych godzinach porannych.

Ochrona środowiska oraz zmniejszenie emisji CO2 jest obecnie 

priorytetem. 

Nowe regulacje i przepisy mają na celu ewolucyjną zmianę trans-

portu realizującego zadania dla lokalnych samorządów, jednocześnie 

minimalizując jego wpływ na środowisko naturalne. Warto zaznaczyć, 

że ZGK „Bolesław” jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw w naszym 

kraju, które wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Trzeba bowiem 

pamiętać, że - zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności i pa-

liwach alternatywnych - jednostki samorządu terytorialnego zobowią-

zane są do realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem pojazdów 

zeroemisyjnych. Udział ten od 1 stycznia 2022 roku wynosi 10 proc. 

Pierwsza, fabrycznie nowa,  
w pełni elektryczna śmie-
ciarka w ZGK „‚Bolesław” 
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REKLAM
A GABINET 

PODOLOGICZNY 

SPECJALISTYCZNA 

tel. 731 128 977

 

 

 
 
 
 
 
 

W gabinecie przyjmuje chirurg stomatologiczny.

, 

Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504
 www.stomatologia-bukowno.pl 
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Pisane na paragonie
„Wszyscy jesteśmy nieco dziwni. I życie jest trochę dziwne. A kiedy 

znajdziemy kogoś, czyja dziwność jest zgodna z naszą, łączymy 

się z nim i popadamy we wzajemnie satysfakcjonujące dziwactwo 

- i nazywamy to miłością - prawdziwą miłością.“

Robert Fulghum 

Kobieta zmienną jest. To już trzecie „Pisane na paragonie”, jakie 

zaczynam w tym miesiącu. Nie ważne ponoć, jak się zaczyna, ale jak 

się kończy - dlatego skończę ten felieton z lutowo-marcową nutą, bo na 

przełomie lutego i marca gazeta trafi do Was. To jakby na pograniczu 

Walentynek i Dnia Kobiet, dni w których mowa o okazywaniu miłości.

Miłość – zarazem najbardziej fascynujący, jak i najbardziej okle-

pany temat przewijający się przez wieki. W sidła namiętności wpa-

dali wielcy filozofowie, uczeni, artyści. Podobno za stan zakochania 

odpowiada hormon zwany luliberyną. Mózg ją uwalnia bez zbytnie-

go ostrzeżenia. Z tego właśnie powodu miłość uderza jak grom z ja-

snego nieba. Uczucie to sprawia, że ukochana osoba nabiera pożąda-

nych cech, staje się siedliskiem rozkoszy, otwiera na nieskończone 

wyobrażenia i możliwości. Zakochanie powoduje, że w organizmie 

uwalniają się różne, poprawiające samopoczucie związki chemiczne, 

które wywołują określone reakcje fizyczne.

Czy miłość jest jedynie krótkotrwałym dopływem dopaminy, 

noradrenaliny, prolaktyny, luliberyny i ocytocyny?

Naukowcy twierdzą, że istnieją trzy podstawowe etapy miło-

ści, które obejmują odpowiednio pożądanie, pociąg i przywiązanie. 

Pożądanie jest fazą napędzaną przez hormony. To, co odczuwamy 

wówczas najsilniej, to gorące  pragnienie drugiej osoby na różnych 

płaszczyznach. W fazie drugiej czujemy stabilizację i silną więź 

z partnerem, za co odpowiada przepływ krwi przez ośrodki przyjem-

ności w mózgu. W fazie przywiązania wcześniejsze reakcje zanikają, 

gdyż w organizmie rozwija się tolerancję na stymulanty przyjem-

ności. Endorfiny, wazopresyna i oksytocyna zalewają wówczas na-

sze ciało, powodując poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa, które 

sprzyja trwałej relacji. Tyle nauka.

Pomyślmy jednak o tej miłości w codzienności poprzez przemyśle-

nia autora książki „Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowie-

działem się w przedszkolu". Może więc miłość jest dziecinnie prosta?

Poniżej kilka cytatów autorstwa Roberta Fulghuma:

Człowiek przyzwyczaja się uciekać od samego siebie, adrenalina 

zaś staje się nowym uzależnieniem.

Miłość to trzy czwarte marzenia i jedna czwarta rzeczywistości. 

Problemy powstają zwykle wtedy, kiedy ktoś zakochuje się w marze-

niu, a nie w rzeczywistości. Ale znajdzie prawdziwą miłość, kiedy za-

kocha się w obu.

Grze miłosnej nigdy nie przeszkadza ani deszcz, ani ciemność.

Jeśli skoncentrujesz się na dawaniu miłości, twoje zadanie bę-

dzie ci się wydawało małe, lecz rezultaty będą duże; jeśli skoncentru-

jesz się na braniu miłości, twoje zadanie będzie ci się wydawało duże, 

lecz rezultaty będą małe.

Podstawowe pytanie miłości: Jeśli kochasz mnie właśnie taką, 

takim, czy będziesz mnie kochać, gdy się zacznę zmieniać?

Kochać to czasownik strony czynnej - to rzeka, nie staw.

Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność.

 Beata Bazan-Bagrowska

„Kobieta kochana i doceniana od razu staje się piękniejsza.”   Magdalena Kordel 

„Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem”. 
 Napoleon Bonaparte 

„Nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety, które nie wiedzą, że są piękne” - Vivien Leigh

„...kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość  
i doprowadzać je do śmiechu.” - Janusz Leon Wiśniewski

„Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.”  Janusz Leon 
Wiśniewski

„Jeden pocałunek mężczyzny może złamać całe życie kobiety.” Oscar Wilde

„Każda kobieta jest dla mężczyzny bogiem, który może dokonać w nim cudu.”   Aleksander Świętochowski

„Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub sposobie, w jaki układa włosy. 
Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one drzwiami do jej serca – miejsca,  

gdzie mieszka miłość.”   Audrey Hepburn

„Może niektórych kobiet nie da się ujarzmić. Może są stworzone do tego, żeby być wolnymi, dopóki  
nie znajdą godnego partnera, z którym mogą dalej czuć się wolnymi, ale już we dwoje.”   Darren Star
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W lutym 2022 roku powołano na terenie naszej gminy 

Straż Ochrony Przyrody. To stowarzyszenie, w ra-

mach którego działa Grupa Terenowa, w tym patrol 

konny. Liczne działania Grupy Terenowej SSOP w 2022 roku 

świadczą o dużej aktywności i zaangażowaniu jej członków. 

Strażnicy ochrony przyrody brali udział w sprzątaniu terenu 

(wycinka dziko rosnących krzaków, zbieranie odpadów) przy po-

mniku Francesco Nullo w Krzykawce. Podczas objazdów po terenie 

likwidowali dzikie wysypiska śmieci i wnyki zastawione przez kłu-

sowników. 

Współpracowali przy organizacji imprez gminnych, parafialnych 

i szkolnych. Prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną (tere-

noznawstwo, orientacja w terenie, poznawanie fauny i flory, biwa-

kowanie, nocne patrole, survival, strzelanie z broni pneumatycznej, 

budowanie budek dla ptaków). Przyłączyli się do zbiórki nakrętek 

na rzecz potrzebujących. 

Brali też udział (z sukcesami) w zawodach strzeleckich. 

Oprac. na podstawie 

Sprawozdania Grupy terenowej SSOP 

Gminy Bolesław za 2022 rok

Zdjęcia udostępnione przez SSOP

Działania Stowarzyszenia  

Straży Ochrony Przyrody  
w Gminie Bolesław
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Ferie zimowe w bibliotece dobiegły końca. Pra-

cownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bole-

sławiu wraz z filiami przygotowali interesują-

cą propozycję zajęć dla dzieci, które spędzały 

ferie zimowe w domach. Najmłodsi uczestnicy 

wykonywali tematyczne prace plastyczne, 

podczas których mogli wykazać się kreatyw-

nością i oryginalnością. Nie zabrakło także re-

busów, zagadek czy kalamburów. Wiele radości 

sprawiło dzieciom wykonywanie kartek wa-

lentynkowych. Spotkania cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Były okazją do popularyzo-

wania w atrakcyjny sposób książek, ale przede 

wszystkim pretekstem do pokazania biblioteki 

jako miejsca, gdzie można dobrze się bawić, 

a nie biernie siedzieć przed smartfonem lub 

komputerem. Dzieci chętnie przychodziły na 

zajęcia, co było najlepszym dowodem podzię-

kowania i uznania dla pracowników biblioteki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestni-

kom za aktywny udział w zajęciach i zachę-

camy do odwiedzania naszych bibliotek oraz 

zaglądania na naszą stronę internetową. Za-

praszamy też do obejrzenia fotorelacji z zajęć.

 Renata Wiśniewska

Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Waśniewskich w Bolesławiu

Ferie zimowe 
w bolesławskich 

bibliotekach


